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TAULA MEDICACIÓ
Dies previs IQ
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Dirigiu-vos al Servei
d’Admissions d’hospitalització.
Planta 0 del Bloc A
Recordeu que la persona
que s’ha d’intervenir ha de
venir acompanyat d’un adult

En cas d’incidència/consulta
truqui al tel. 93 556 56 80
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Recomanacions a seguir els
dies previs a la seva
intervenció quirúrgica:
Notifiqueu els canvis
en l’estat de la seva
salut (febre, tos,
mucositat o
diagnòstics recents).
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No us heu d’afaitar,
rasurar ni depilar la
zona de la intervenció
quirúrgica.
Si fos necessari es farà
a l’Hospital per un
professional sanitari.

Si preneu medicació de tipus
anticoagulant/antiplaquetari
heu de seguir les
recomanacions
del vostre metge.

Recomanacions a seguir
el dia de la seva
intervenció quirúrgica:
Dutxeu-vos i
renteu-vos els cabells
amb aigua i sabó, fent
especial atenció a la
zona de la intervenció
quirúrgica, plexes,
melic, genitals i peus.
Renteu-vos les dents i
esbandiu-vos la boca
sense empassar aigua.

No us apliqueu productes cosmètics
a la pell: cremes, desodorants,
maquillatges i esmalt d’ungles.

Si porteu pròtesi
dental, audiòfon,
ulleres o lents de
contacte, us les haureu de
retirar abans de la
intervenció quirúrgica.

Dejú:
HORA

TIPUS ALIMENT

Fins 6 hores
abans de la Prohibit: sòlids i làctics.
cirurgia
Fins 2 hores Permès: aigua
abans de la Prohibit: suc de taronja
cirurgia
i suc de préssec.

Porteu bata,
sabatilles i
estris d’higiene
personal.

Veniu sense joies,
ni piercings.

Si preneu medicació
porteu els blísters
i la recepta.

